
Fosfomisin merupakan antibiotik yang 
berfungsi untuk mengatasi infeksi 
saluran kencing tanpa komplikasi pada 
wanita. Selain itu fosfomycin juga 
digunakan untuk mengatasi infeksi 
saluran kencing dengan komplikasi dan 
prostatitis pada pria. 
 

 
 

Fosfomycin tersedia dalam bentuk :   
 
serbuk oral          3 gram  
 
serbuk injeksi   1 gram, 2 gram,  
                               4 gram 
 

 
Sebelum menggunakan fosfomycin, 
beritahu dokter atau apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi. Jika dalam 
kondisi hamil sebaiknya hubungi dokter. 
Selama menggunakan fosfomycin 
sebaiknya tidak menyusui, serta 
fosfomycin tidak boleh diberikan pada 

 

Bentuk Sediaan Fosfomycin 

Apa Fosfomycin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 
 Gunakan Fosfomycin sesuai petunjuk 

dari dokter  
 
 Fosfomycin serbuk oral harus dilarut-

kan sebelum digunakan. Serbuk dilarut-
kan dalam 90-120 ml air dingin, dan 
segera diminum setelah dilarrutkan. 
Fosfomycin tidak boleh dilarutkan da-
lam air panas  

 
 Diberikan saat perut kosong, 2-3 jam 

setelah makan, sebaiknya saat akan 
tidur malam saat kandung kemih 
dikosongkan. 

 
 Jika lupa minum fosfomycin, maka ha-

rus segera minum ketika ingat.  
 
 Fosfomycin serbuk injeksi hanya boleh 

diberikan oleh dokter ataupun perawat 
 
 
 

Bagaimana cara penggunaan 
obat dengan aman ? 
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Fosfomycin dapat menyebabkan efek 
samping  ringan, seperti : 
 Mual 
 Diare ringan 
 Pusing 
 Gatal pada vagina 
 Hidung berair 
 Sakit punggung 
 
 
Selain itu fosfomycin juga dapat me-
nyebabkan efek samping berat seperti : 
 
 Demam 
 Nyeri punggung bawah 
 Batuk 
 Sulit buang air kecil 
 Ruam kulit 
 Rasa terbakar 
 Nyeri saat buang air kecil 
 Nyeri sendi 
 Bengkak pada mulut dan lidah  
 

Apa efek samping dari 
Fosfomycin ? 

  

.  
 Obat harus disimpan pada tempat yang 

sejuk, tidak lembab dan tidak terpapar 
langsung dengan sinar matahari. 

 
 Penyimpanan obat juga harus di-

jauhkan dari jangkauan anak-anak 
 

 
 
 
 
 
 

Fosfomycin dapat berinteraksi dengan 

obat-obat, berikut: 
 
 
 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Fosfomycin bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Fosfomycin ? 

Interaksi Fosfomycin 
dengan obat lain 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 
Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

 Digoksin  
 Estradiol 
 Mestranol 

 Vaksin BCG 
 Vaksin Tifoid 
 Vaksin Kolera 


